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Уважаеми арх.Диков,
На 13.12.2013 г. беше представен на обществено обсъждане вариант на проект за
реконструкция на кръстовището на бул.”Н.Вапцаров” и ул.”Ст.Михайловски”. С настоящото
становище бихме искали да обърнем внимание на въпроси и нужди, свързани с провеждането
на велосипедния транспорт в района, но също и да засегнем по-общи теми за транспортнокомуникационното планиране в града, тъй като световната практика е доказала, че карането
на велосипед може да стане популярно и реална алтернатива на автомобилния транспорт
единствено, когато е напълно интегрирано в цялостната транспортната политика на града.
1. ОБЩИ КОМЕНТАРИ
1.1. Противоречива транспортна политика и фаворизиране на автомобилите
Предвидената реконструкция е в услуга единствено на автомобилите, без да улеснява, а дори
и затруднява, алтернативните на автомобила начини на придвижване – обществен транспорт,
велосипеди и ходене пеш. Все по-популярно става разбирането, че строителството на повече
инфраструктура за автомобили ще привлече повече автомобили в пътното движение. Чуваме
политически заявления и виждаме документи, че София се стреми да развива алтернативните
на автомобила начини на придвижване, а в същото време виждаме действия и транспортни
решения, противоречащи на заявената транспортна политика.
1.2. Затрудняване на обществения транспорт
С реконструкцията на кръстовището при ТВ кула и с предвидената реконструкция на
кръстовището на Семинарията ще се премахне възможността за обособяване на бус лента за
обществения транспорт. Това ще доведе до увеличаване времето за пътуване с автобус и
съответно ще го направи по-непривлекателен вид транспорт, а автомобилите ще се увеличат.
Въпреки че настоящата нормативна уредба не допуска обособявнето на бус лента при
настоящия автобусен трафик, то добра стъпка би била предприемането на действия по

промяна на тази ограничаваща наредба в услуга и на други проблемни места в града (и не
само в София).
1.3. Без транспортни изследвания
По време на общественото обсъждане, както и при поискване от страна на граждански
организации, не бяха предоставени транспортни изследвания, които да покажат как ще
повлияе предвидената реконструкция върху трафика в града като се обхванат и близките
кръстовища – при Румънското посолство и с бул.”Черни връх”. Също в транспортните
изследвания е необходимо да се включи предвиденото свързване на бул.”Т.Каблешков” и
бул.”Г.М.Димитров”. Арх.Диков само отбеляза на общественото обсъждане, че ще се задръстят
съседните кръстовища при Румънското посолство и бул.”Ч.връх” и че няма как навсякъде да се
построят кръстовища на две нива. Именно в това се състои порочния кръг при строителството
на инфраструктура за автомобилите:
Задръствания  повече инфраструктура за автомобилите  по-лесно придвижване с
автомобил  повече автомобили  задръстване !?
По данни от Генералния план за организация на движението на територията на Столична
община (ГПОД) се вижда, че за кръстовището на Семинарията най-натоврените направления
са от и към бул.”Н.Вапцаров” от страната на ТВ кула и ул.”Ст.Михайловски” (виж
Приложение 2). Тази информация може да постави под съмнение ефективността на новото
транспортно решение и съответно изразходването на средствата за строителството. Именно
затова са необходими транспортните изследвания.
Ако има възможност бул.”Т.Каблешков” да започне да се изпълнява и финансира по
оперативните програми, може би е по-логично да се изчака неговото изпълнение и
последващото преразпределение на транспортните потоци и тогава да се анализира дали има
нужда и каква да бъде реконструкцията на кръстовището при Семинарията.
1.4. Зеления ринг на София и велотрасе по бившата околовръстна жп.линия
На общественото обсъждане бе представена схема със Зелен ринг на София и велосипедна
алея по бившата околовръстна жп линия.
Идеята за създаване на Зелен ринг на София през големите паркове на София – Борисова
градина, Южен парк, Ловен парк, е чудесна инициатива и много необходима поради
популярността на тези паркове. Това ще подобри както достъпа до парковете, така и ще даде
възможност за създаването на голям рекреационен маршрут в самия град. Това от своя страна
ще направи карането на велосипед по-популярно в града и ще привлече нови велосипедисти.
Превръщането на бившата околовръстна жп линия във велоалея също е много логично е
добро решение. Това ще даде възможност Зеления ринг на София да премина изцяло в
паркова среда в този район, както и да свърже парковете с новопостроената спортна зала
Арена Армеец и спортния комплекс на ЦСКА. Това силно ще подобри условията за рекреация
и спорт в града.
1.5. Разглеждане на велосипедното движение като равностоен вид транспорт
при всеки проект за нов път или реконструкция
Както бе постъпено в случая с кръстовището на Семинарията с представената на
общественото обсъждане велосипедна схема, е добре при всеки проект за реконструкция или
нов път да се помисли и за велосипедистите като равноправни участници в движението. Така
ще се избегнат пропуски, загуби на средства и имидж на общината както в случая със
забравеното велосипедно преминаване на кръстовището на бул.”Др.Цанков” и бул.”Евл. и
Хр.Георгиеви”.

1.6. Строителство с „европейски пари”
Често срещани спекулация и коментари в общественото пространство са, че това кръстовище,
както и тези по бул.”Акад.Ив.Гешов”, се строят с „европейски пари”. Средствата за
строителството им са от заем от Европейската банка за възстановяване и развитие, а не с
безвъзмездното финансиране по оперативните програми. В публичните политически
изявления по повод тези реконструкции се избягва темата за финансирането. Общината
следва ясно да заяви откъде идват средствата за тези големи инфраструктурни проекти и
какви ангажименти остават за тази и бъдещите управи на София, тъй като средствата по
заема ще се връщат с парите на всички нас, данъкоплатците.
Този факт трябва още повече да ангажира общината да докаже необходимостта и да избере
най-подходящия проект, да се проведе широка обществена дискусия, да бъдат ангажирани
професионалните обединения на урбанистите, архитектите и транспортните инженери.
2. КОМЕНТАРИ ПО ПРОЕКТА (виж Приложение 1)
2.1. Пешеходно и
Семинарията

велосипедно

преминаване

около

кръстовището

на

Осигуряването на безпрепятствено пешеходно и велосипедно преминаване едновременно с
реконструкцията на кръстовището е изключително важно за развитието на велосипедното
движение и за разумното разходване на средства. Това са преминаванията:
-

Под/над ул.”Ст.Михайловски”, свързваща алеята в Ловен парк и Борисова градина,
която минава зад ТВ кула и достига до тенис-кортове Академик в Борисова градина.

-

Под бул.”Н.Вапцаров”, срещу ул.”Ведрина”

-

Под бул.”Н.Вапцаров” зад Семинарията - запазване на съществуващия тунел и
осветяването му

Крайно необходимо да е велосипедното преминаване да е с рампи. Въпреки че на
общественото обсъждане беше заявено именно това, тук ще изложим аргументи защо е
немислимо велосипедното движение да преминава през асансьори или стълби (каквито
предложения сме срещали в проектантските среди). Основните функции на велосипедната
инфраструктура е да провежда непрекъснато, бързо, комфортно и безопасно велосипедното
движение, а асансьорите и стълбите не отговарят на нито едно от тях. Асансьорите нямат
капацитета да проведат велосипедното движение, особено ако общината се стреми да го
развива като вид транспорт. Стълбите са изключително опасни, дори и да има релса за бутане
на велосипед. Стълбите правят много трудно преминаването на семейства с малки
деца-велосипедисти и невъзможно за велосипеди с детски столчета, триколки или ремаркета.
Слизането от велосипед, изчакването за изкачване с асансьор, изчакването ако
велосипедистите се придвижват в група (често по този рекреационен маршрут карат групи от
над 30 души) ще направи преминаването с велосипед почти невъзможно и неприятно
изживяване, което ще принуди велосипедистите да потърсят алтернативно, макар и поопасно, преминаване.
Ако на ул.”Ст.Михайловски” или бул.”Вапцаров” няма възможност за изграждане на
велосипедно преминаване под или над пътя с рампи, то на самото кръстовище на
Семинарията трябва да се предвиди велосипедно пресичане и велоалеи до там.
2.2. Велоалея по бул.”Н.Вапцаров”
бул.”Черни връх”

от

Семинарията

до

кръстовището

с

Както споменахме предвидената велоалея по бившата околовръстна жп линия е много
добро решение, което ще допълни Зеления ринг на София. Това е чудесно трасе за
рекреация. Въпреки това за развитието на карането на велосипед като транспортно
средство за ежедневни пътувания е необходимо кв.Лозенец (където има и много офис
сгради) и новия бизнес парк около болница Токуда да бъдат достъпни с велосипед.
Велосипедното трасе по бул.”Вапцаров” е предвидено и в Програмата за развитие на
велосипедния транспорт на територията на Столична община, приет с Решение No.658 по
Протокол No.32/20.12.2012 г на СОС, табл.6, т.18. Въпреки че велотрасета по
бул.”Вапцаров” и по жп.линията са успоредни, то и двете са необходими поради
различните функции, които изпълняват, денивелацията помежду им, както и че
разстоянието между тях от около 400 м е в рамките на препоръчителната гъстота на
велоалейната мрежа 300-500 м.
3. Предвиждане на връзка между преминаването над/под ул.”Ст.Михайловски” с
велоалеята по бившата жп.линия и велосипедно преминаване при гара Пионер.
4. Велосипедист на визуализацията на проекта за реконструкция
И въпреки че няма пряка връзка с проекта, ще отбележим, че на една от визуализациите има
жена-велосипедист, чакаща на светофара върху тротоара. Приветстваме желанието да се
помисли за велосипедистите дори и на този етап, но това само може да покаже отношението
на общината към велосипедистите - карането на велосипед от възрастни хора по тротоара е
забранено според ЗДвП и е добре да бъде намерено подходящо място на велосипедистите при
всяка нова реконструкция.

18.11.2012 г.

С уважение:

Гр. София
Иво Делин
Председател на УС
Сдружение “Велоеволюция”
За контакти:
Иво Делин
тел. 0886 00 90 84
e-mail: info@velobg.org
адрес: София 1505,
ул. „Атанас Узунов” N49, ет.4, ап. 13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Предложение за велоалейна мрежа в района на кръстовището на бул.”Н.Вапцаров” и
ул.”Ст.Михайловски”, йерархия и предназначение на велосипедните пътища

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Извадка от схема на моторизирания трафик в София, ГПОД, 2010

